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Perspektiv 1 i SiVs utviklingsplan – konkretisering av arbeidet med 

hovedgrepene 

 

 

Vedlegg: Hovedgrepene i utviklingsplanens perspektiv 1 (i saken). 

 

         

 

Hensikten med saken: 

Hensikten med denne saken er å orientere styret om hvordan arbeidet med de ni faglige 

og de seks organisatoriske hovedgrepene i planens perspektiv 1 skal konkretiseres, og 

hvordan arbeidet videre skal følges opp.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar konkretisering av de 15 hovedgrepene som er beskrevet i vedleggene til 

saken til etterretning.   

2. Styret ber om å få rapportering på status slik det er foreslått for hvert av 

hovedgrepene på møtet i september 2023.   

 

 

 

 

Tønsberg, 16. februar 2023 

 

 

Stein Kinserdal 

administrerende direktør 
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Faktagrunnlag: 

Til styremøtet den 19.10.2022 la Administrerende direktør fram en sak om hvordan 

arbeidet med hovedgrepene i utviklingsplanens perspektiv 1 kunne konkretiseres, og om 

styrets rolle i den videre konkretisering og oppfølging av planen, og da med særlig fokus 

på dette perspektivet.  

Vedtaket i styret var som følger:   

1. Styret tar til etterretning at administrerende direktør gjennom direktørens 

ledergruppe (DLG) i desember og januar skal identifisere og presisere konkret hva 

hvert av de ni faglige og de seks organisatoriske hovedgrepene som omtales i 

saken, skal inneholde.  

2. Beskrivelsene legges fram for styret på styremøtet 22.02.23.  

3. Styret slutter seg til anbefalingen om at det rapporteres på status i arbeidet med 

å følge opp hovedgrepene i utviklingsplanen to ganger per år.  

4. Første rapportering til styret på status i implementeringsarbeidet skjer i juni 2023.  

5. Hovedvekten i rapporteringen legges på oppfølging av perspektiv 1 i planen, men 

det bør også gis korte oversikter som viser status når det gjelder oppfølging av 

perspektivene 2 og 3.  

 

I perioden fra styremøtet i oktober og ut januar 2023 har Administrerende direktørs 

ledergruppe (DLG) diskutert hvert av de 15 hovedgrepene; Hvordan arbeidet videre kan 

konkretiseres og legges opp, og hvilke prioriteringer og satsinger som bør gjøres. Altså 

hvordan sykehuset skal komme fra plandokument til handling som gir verdi for 

pasienter/pårørende, ansatte ved sykehuset og organisasjonen som helhet. Dette har 

vært gjort på i alt 4 ledermøter i løpet av desember og januar – med 3-4 

hovedgrep/temaer på dagsorden i hvert møte.  

 

En samlet vurdering av alle temaene, som forberedelse til styresaken, ble gjort på 

direktørens ledergruppe (DLG) den 31. januar. Den saken - med vedlegg – som nå 

legges fram for styret, er således resultat av en omfattende prosess i DLG. 

 

Administrerende direktør har valgt å presentere saken i to hoveddeler: 

 

 En vanlig styresak, hvor det gjøres rede for en del sentrale problemstillinger, som 

en sak av denne karakter og kompleksitet gjør det naturlig å reise. 

 Et vedlegg for hvert hovedgrep, der de 15 hovedgrepene presenteres etter en 

mest mulig felles struktur. 

 

Siden hovedgrepene er av nokså ulike art, vil det likevel måtte være en del nyanser i 

måten grepene beskrives og konkretiseres på. For en del av grepene er SiV også helt 

avhengig av andre aktører – særlig Sykehuspartner og HSØ – for å komme videre. SiV 

deltar i de ulike utviklingsprosjektene i regional og nasjonal regi. 

 

Presisering av siktemålet med saken 

Det er viktig å ta utgangspunkt i at en utviklingsplan er en langsiktig, overordnet og 

strategisk plan, som skal danne rammene for SiVs satsinger de nærmeste årene. Det 

betyr at alle grepene må få sin videre regi inn i den årlige strategi- og budsjettprosessen, 

rapportering, strategier for videre digitalisering mv. Grepene må med andre ord i så stor 

grad som mulig følges opp og konkretiseres i de ordinære strukturene og prosessene ved 

sykehuset. Noen av grepene vil antakelig også bli fulgt opp i egne saker til styret.  

Men utviklingsplanen er en velegnet ramme for å systematisere SiVs strategiske 

satsinger, og ikke minst se dem i sammenheng og under denne felles overbygningen.  
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Administrerende direktør anser de diskusjoner som har vært i DLG gjennom den 

møterekke som er nevnt ovenfor, som svært verdifulle og nyttige. Det har i disse 

diskusjonene og presentasjonene vært lagt liten vekt på omfattende fakta beskrivelser, 

men desto mer vekt på spørsmål innenfor lederutvikling, virksomhetsutvikling, 

gjennomføringsevne: 

 Hvilke utfordringer må SiV ta fatt i nå? 

 Hvordan kommer SiV videre med et konkret utviklings- og forbedringsarbeid på 

de ulike områdene, slik at det skjer reelle endringer «i praksisfeltet»?  

 Hva er nøkkelforutsetningen for å komme videre, og hvem er de viktigste 

aktørene for å få det til? 

 Hvilke strategiske beslutninger må SiV ta for å skape videre «momentum» i 

arbeidet? 

Det er disse spørsmålene/problemstillingene Administrerende direktør ønsker å invitere 

styret til en diskusjon om i denne saken.  

Hvert av de 15 hovedgrepene er beskrevet etter en tredelt struktur: 

1. Hva er status p.t.? Hvor står SiV nå? 

2. Hvordan gripe an arbeidet framover? Hva er de viktigste temaene, oppgavene og 

prioriteringene? 

3. Hva skal være status når styret får neste rapportering i juni 2023? Hvor langt skal 

SiV da være kommet?  

 

Vurderinger 

Noen sentrale problemstillinger og premisser for hele strategi- og 

prioriteringsdiskusjonen 

Etter Administrerende direktørs vurdering er det viktig å ha noen felles problemstillinger 

og premisser i bunnen for hele diskusjonen, slik at ikke hvert hovedgrep blir diskutert for 

seg, og løsrevet fra en helhet. I avsnittene nedenfor vil noen av disse problemstillingene 

og premissene bli reist.  

 

Hvordan definere primæroppdraget? 

For det første inviterer planen – særlig når også perspektiv 3 inkluderes – som dreier seg 

om samarbeidet med primærhelsetjenesten i Vestfold – til en diskusjon om hvordan 

sykehuset skal forstå/definere primæroppdraget. På den ene siden skal SiV prioritere de 

som «trenger oss aller mest». Det vil ofte være kritisk syke pasienter, hvor 

spesialisthelsetjenesten er den eneste aktøren som har tilstrekkelig kompetanse – både i 

spiss og bredde – til å yte adekvat hjelp.  En annen gruppe er de pasientene som har 

behov for avanserte inngrep/prosedyrer som det bare er kompetanse på ved 

helseforetakene. Det er ingen tvil om at begge disse målgruppene er i kjernen av det 

som er spesialisthelsetjenestens oppdrag.  

På den annen side har SiV de siste månedene opplevd en stor økning i 

pasienttilstrømningen. Det synes nokså åpenbart at noen av de pasientene som ligger i 

den økte pasienttilstrømningen, kunne - og burde kanskje også – fått et tilfredsstillende 
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tilbud utenfor SiV. Men det forutsetter at sykehuset mer systematisk og proaktivt stiller 

sin kompetanse til rådighet for beslutningstakere i primærhelsetjenesten. I hvor stor 

grad skal sykehuset prioritere ressurser til å understøtte andre aktører i deres arbeid 

versus å «ta imot de pasientene som kommer»? Denne problemstillingen aktualiseres 

veldig tydelig i den diskusjonen som må tas om sykehusets bidrag i det forebyggende 

arbeidet (jfr. hovedgrepet om forebygging), men er relevant også for flere av de andre 

hovedgrepene (Pasienter med diffuse/uspesifikke plager og smerter, rehabilitering, 

skrøpelige eldre mv.).  

Når denne diskusjonen skal tas, er det etter Administrerende direktørs vurdering viktig å 

ta utgangspunkt i det såkalte LEON- prinsippet, Det prinsippet tilsier at pasientene skal 

tas hånd om på Laveste Effektive Omsorgs Nivå. Skal helsetjenesten lykkes med å 

implementer dette prinsippet, må spesialisthelsetjenesten understøtte beslutningstakere 

på andre nivåer i tjenestetrappa, og det krever tid, krefter og ressurser.  

 

Organisasjonens kraft til å gjennomføre 

Det andre temaet Administrerende direktør vil trekke fram, er at de diskusjoner som 

føres og de beslutninger som tas om strategisk veivalg og prioriteringer, må ta hensyn 

til/legge til grunn de organisatoriske, ledelsesmessige, teknologiske og andre forhold som 

enhver organisasjon har. Det gjelder naturligvis også SiV. Selv om 4 år – som er 

tidsperspektivet på planen – høres lenge ut, er det all grunn til å avstemme 

ambisjonsnivået mot de erfaringer SiV har med å implementere de grepene som ble 

vedtatt i den forrige utviklingsplanen. En god del er gjort, men ganske mye gjenstår 

fortsatt.  

Det blir derfor viktig med en grundig diskusjon om hvordan SiV skal sikre at 

organisasjonen (ledelsen og de ansatte i fellesskap) har tilstrekkelige ferdigheter, 

motivasjon, forpliktelse og verktøy til å gjennomføre nødvendige endringer i praksis. Det 

er i implementeringen av hovedgrepene at resultater og verdier blir skapt og realisert. 

Har SiV en kultur med tilstrekkelig endrings- og gjennomføringskraft, og hvis ikke, 

hvordan utvikler og skaper SiV den? 

 

Samspillet mellom perspektiv 1 og perspektiv 3 

For det tredje bør diskusjonen av grepene knyttet til perspektiv 1, som er det denne 

saken dreier seg om, også ta en visitt innom perspektiv 3 i planen – samarbeidet med 

primærhelsetjenesten i Vestfold. Helsefellesskapet i Vestfold har nylig vedtatt en 

handlingsplan med en del tydelige prioriteringer og satsinger. Det er grunn til å anta at 

dersom SiV i sitt arbeid med perspektiv 1 forsøker å legge til grunn hvilke satsinger som 

Helsefellesskapet gjør, så bør det kunne være et viktig prioriteringskriterium - fordi de to 

satsingene vil kunne forsterke hverandre. Et eksempel på et slikt felles satsingsområde 

kan vær en ytterligere satsing på skrøpelige, eldre pasienter.  Tilsvarende gjelder for 

arbeidet med barn og unges psykiske helse.  

 

Fokus på digitalisering og nye arbeidsformer   

For det fjerde er det, etter Administrerende direktørs vurdering, viktig at det i 

diskusjonen om de enkelte hovedgrepene også evnes å reise debatten om nye 

arbeidsformer, bruk av nye verktøy, innføring av mer effektiv logistikk, økt vekt på 

digitalisering mv., og ikke utelukkende har fokus på «hvordan gjøre mer eller mindre av 

det samme». Det ligger naturligvis mye i dette: 
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 En langt mer omfattende digitalisering er et åpenbart eksempel. Gir det 

muligheter for å nå flere pasienter med samme eller redusert ressursinnsats, og 

med minst samme krav til behandlingsresultat? Greier SiV å bruke digitale verktøy 

til å skape kvalitativt nye tjenestetilbud og en helt annen samarbeidsflate med 

pasienter/pårørende og samarbeidende aktører (jfr. for eksempel hovedgrepet om 

arenafleksibilitet).   

 Øke bruken av mobile team – både internt og eksternt. I flere av grepene 

diskuteres hvordan sterke faglige team knyttet til enkeltområder i sykehuset kan 

jobbe mer mobilt – i form av oppsøkende virksomhet til andre deler av 

organisasjonen, som også vil ha nytte av denne spisskompetansen. Det betyr å 

skape en mindre stasjonær og mer mobil helsetjeneste. Det er flere eksempler 

som kan illustrere dette:   

o Det er i ferd med å bli etablert et mobilt intensiv team. Her er ambisjonen 

at dette teamet også skal jobbe ut mot senger på nivå 1 og 2.  

o Det er tung spisskompetanse på tidlig rehabilitering knyttet til de dedikerte 

rehabiliteringsplassene plassene på nevrologisk sengepost (jfr. 

hovedgrepet om rehabilitering). En utfordring i det videre arbeidet kan 

være å se nærmere på hvordan denne kompetansen og disse ressursene 

kan utnyttes enda bedre i sykehuset som helhet. Samtidig er det viktig å 

presisere at dette teamet allerede i dag jobber temmelig mobilt.  

o Et tredje team som kan tjene som eksempel, er det palliative teamet på 

Senter for kreft og blodsykdommer. Dette er forutsatt å jobbe både inn 

mot visse pasientgrupper på andre sengeposter og ut mot 

primærhelsetjenesten.   

 Et ytterligere eksempel på nye arbeidsformer kan være økt bruk av 

beslutningsstøtte, der algoritmer og kunstig intelligens kan bidra til å hjelpe den 

enkelte helsearbeider til å ta gode valg i krevende beslutningssituasjoner.  

Mye av det som står i dette punktet, vil avhenge av at SiV får på plass en teknologisk 

plattform (prosessplattformen), og utviklet en digitaliseringsstrategi som fremmer 

innovasjon, samhandling og koordinering i sann tid, god flyt av informasjon og 

beslutningsstøtte, og i det hele tatt et mye mer virtuelt sykehus.  

 

Fleksibel bruk av personell og kompetanse  

Et femte punkt, som etter Administrerende direktørs vurdering er viktig for å ta tak i, er 

oppgaveglidning og mer fleksibel bruk av kompetanse. En «gjenganger» i de senere 

årenes diskusjoner om framtidens helsetjeneste har vært hvordan SiV skal sikre 

hensiktsmessig oppgavegliding, og hvordan utnytte potensialet for å innfase nye 

profesjoner og dermed ny kompetanse i helsetjenesten.  

Framtidens helsetjeneste står i en både akutt og mer kronisk rekrutterings- og 

bemanningsutfordring. I en slik situasjon blir det avgjørende viktig at sykehusene greier 

å mobilisere all den kompetanse som er nødvendig for å løse oppdraget (inkludert 

pasienters og pårørendes egen kompetanse), at oppgaveglidningen ikke hindres av rigide 

profesjonsdiskusjoner, og at kompetansen må vurderes som en mye mer mobil ressurs 

enn hittil (jfr. blant annet det som står om mobile team ovenfor. Her ligger det helt 

opplagt et potensiale for forbedring, som må utløses på en god måte. De store 

rekrutteringsutfordringene helsetjenesten står overfor i årene framover, vil presse fram 

helt nye måter å bruke kompetansen på, og med stor sannsynlighet også helt nye yrkes- 

og profesjonsgrupper inn i helsetjenesten.   
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Skreddersøm versus standardisering 

Det sjette punktet Administrerende direktør vil trekke fram, er 

grensedragningen/spenningen mellom skreddersøm og standardisering. Det som synes 

nokså klart, er at myndighetene vil innføre (standardiserte) pasientforløp for stadig flere 

pasientgrupper. Samtidig ligger det som en tung driver (jfr. det som er skrevet i 

utviklingsplanen) at mer og mer av behandlingen vil bli gitt som 

skreddersøm/personstilpasset medisin – tilpasset den enkeltes genetikk og 

sykdomssituasjon. Men når det gjelder arbeidsformer, måter å utføre oppgavene på, 

forpliktelse til å etterleve vedtatte prosedyrer, registrering av hva som er gjort med 

pasientene i samsvar med SIVs vedtatt policy, etterlevelse av kravet om at pasienter i 

størst mulig grad selv skal kunne velge konsultasjonsform mv., har SiV antakelig mye å 

gå på i retning standardisering «slik er praksis ved SiV». Her må rommet for «valgfag» 

etter Administrerende direktørs vurdering heller snevres inn enn å utvides.    

På dette området er det således kanskje viktigere enn på de fleste andre å etterleve 

kravet om å «ha to tanker i hodet samtidig». Det vil si å kombinere standardisering og 

skreddersøm på en optimal måte – hvor begge perspektivene har sin rettmessige plass. 

Prioritering av behandlingstilbud 

Det sjuende og siste punktet som Administrerende direktør vil trekke fram, er knyttet til 

den vanskelige prioriteringsdiskusjonen, og da særlig med fokus på spørsmålet: Når vil et 

ytterligere sykehusopphold/ytterligere forlenging av livsforlengende behandling bare 

bidra til å forlenge pasientens lidelser og plager? Dette er selvsagt krevende spørsmål å 

besvare – både overordnet og prinsipielt, men særlig i de konkrete enkeltsituasjonene 

hvor helsearbeiderne står overfor krevende dilemmaer.  

Problemkomplekset må under enhver omstendighet angripes bredt og basert på grundige 

etiske refleksjoner. Men før eller siden må helsetjenesten, av respekt for pasientene og 

de pårørende, gå om bord i denne diskusjonen. Spørsmålet er om SiV kan bruke 

utviklingsplanen til å ta et forsterket grep om denne vanskelige, men også særdeles 

viktige, debatten?    

Av praktiske årsaker er rapporteringen lagt til september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg (følger neste side) 
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6.5.1 STYRKING AV KAPASITET FOR Å HÅNDTERE AKUTT KRTISK SYKE 

PASIENTER 

 

Kort om status 

I likhet med alle andre norske sykehus, har de siste årenes erfaringer med 

koronapandemien bidratt til at beredskapsutfordringen har rykket høyere opp på den 

faglige og helsepolitiske agendaen også ved SiV. Koronapandemien har synliggjort 

utfordringer i sykehusets anestesilege- og intensivkapasitet. Selv om pandemien gradvis 

avtar, vil SiV ha covid-19 pasienter inne til behandling i overskuelig framtid.  

 

Sykehuset har håndtert de alvorlig syke pandemipasientene ved nedskalering av 

ordinær, elektiv kirurgi i perioder, og ekstraordinær innsats av leger og sykepleiere i 

akuttområdet. Mange pasienter har fått utsatt sin behandling, ventetider og ventelister 

har økt med dertil påfølgende prognosetap for mange pasienter. Ansatte har arbeidet 

overtid, utsatt ferie og det har medført økning i AML brudd. Denne måten å håndtere 

utfordringen på, er ikke bærekraftig over tid. 

SiV vil styrke intensivkapasiteten i årene framover for å møte ovennevnte utfordringer, 

og har utarbeidet en plan for dette. Sykehuset har nå både areal og utstyr til å dekke et 

framtidig intensivbehov fram mot 2030.  

Det er for 2023 vedtatt en styrkning av både anestesileger og kapasitetsøkning fra 5 til 6 

intensivsenger (kategori 3 senger). Ved hjelp av denne bevilgningen vil kirurgisk klinikk 

også se på hvordan et mobilt intensivteam kan bidra til økt pasientsikkerhet og kvalitet 

på sengepostene på SiV. Det er også bevilget midler til etablering av anestesibemannet 

legebil som i stor grad vil bidra til å styrke kompetansen i forhold til akutt kritisk syke 

prehospitalt. Denne er på plass primo 2023. Gjennom disse satsingene vil SiV ha fått 

etablert tilsvarende tilbud som omkringliggende HF har. SiV har et ansvarsområde med 

korte avstander. Det gjør at legebil vurderes å være et ressurseffektivt og riktig tiltak 

som bedrer tjenestene til befolkningen.  

Sykehuset har også fått erfare, etter at utviklingsplanen ble godkjent, at 

behandlingskapasiteten har blitt satt på strekk gjennom høyt øyeblikkelig hjelp påtrykk 

gjennom 2022. Dette har medført konsekvenser for kapasiteten på sengepostene, og 

redusert elektiv aktivitet. Hvordan denne utviklingen blir videre er vanskelig å vite, men 

at det med økt andel eldre og sterkere innslag av infeksjonssykdommer må antas at det 

vil være perioder med stort påtrykk av øyeblikkelighjelp pasienter er sannsynlig. Mulig 

man vil se større sesongvariasjoner. Dette vil kreve større fleksibilitet i organisasjonen 

og antakelig mer robuste beredskapsplaner. Dette arbeidet vil bli fulgt opp.  

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

I arbeidet med den videre opptrappingen av tilbudet til akutt kritisk syke pasienter fram 

mot 2030, er det viktig å legge til grunn den rapporten som midlene fra HSØ er basert 

på: «Oppfølging av styringsbudskapet fra Helse- og omsorgsdepartementet om 

intensivkapasitet». Det er også viktig å tenke bredt og helhetlig om hvordan de tildelte 

midlene best kan brukes, slik at de kommer flest mulig pasienter, og en så stor del av 

sykehusets ansatte som mulig, til gode.   

 Det betyr for det første at det i det videre arbeidet med opptrappingsplanen vil bli 

lagt opp til fortsatt å ha en styringsgruppe på tvers av klinikkene for prioritering 

av midler og målretting av satsinger. 

 For det andre må det vurderes hvordan helheten i behandlingskjeden – mellom 

senger på nivå 1, nivå 2 og nivå 3 – best kan ivaretas gjennom de satsinger som 

gjøres. Dette fordi det er store ressursmessige forskjeller mellom de tre nivåene: 

o Kategori 1 er intermediærsenger på ordinære sengeposter 

o Kategori 2 er senger på MOV 

o Kategori 3 er intensivsenger 
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 For å styrke understøttelsen av sengepostene, forhindre innleggelse på intensiv, 

og lette overgangen ut fra intensiv, vil det bli etablert et Mobilt Intensiv Team.   

Alt i alt er SiV godt i gang med å realisere den vedtatte opptrappingsplanen, og har også 

god regi på det videre arbeidet framover. I løpet av 2024-2025 må sykehuset ta stilling 

til videre opptrapping av kapasitet fram mot 2027 og 2030.    

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

SiV vil legge den vedtatte opptrappingsplanen til grunn, og rapportere til styret i henhold 

til den.  

Status på evaluering og endring av «Beredskapsplan for høy pasienttilstrømning».   
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6.5.2 AKUTTMOTTAKENE OG DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDEN 

Kort om status 

Helt fra de omfattende tilsynene som Helsetilsynet gjorde av de somatiske 

akuttmottakene ved norske sykehus i 2007, og som ble fulgt opp av Helsedirektoratets 

rapport om «Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak» (IS-

2236 fra 2014), har SiV arbeidet systematisk med å forbedre styring, ledelse, 

organisering og pasientsikkerhet i akuttmottaket.  

En godt fungerende akuttmedisinsk kjede er en avgjørende forutsetning for at pasienter i 

Vestfold skal få rask behandling, med god kvalitet, og på riktig omsorgsnivå. For at den 

akuttmedisinske kjeden skal fungere godt, er det nødvendig med involvering av alle 

relevante aktører, de ulike leddene må kjenne godt til hverandre, og de må samhandle 

godt. For å uttrykke det litt «muntlig»: Den akuttmedisinske kjeden er ikke sterkere enn 

det svakeste leddet.  

I tillegg til det arbeidet SiV gjør i egen regi for å forbedre Akuttsenteret og «sine deler» 

av den akuttmedisinske kjeden, har Administrerende direktør valgt også å ta med det 

helhetsperspektivet som beskrives i avsnittet ovenfor for å få fram at akuttkjeden starter 

helt fra pasienten blir syk i sitt eget hjem, på en kommunal institusjon, eller på gaten i 

Tønsberg, og fram til pasienten blir tatt imot av høyt spesialisert personell i 

spesialisthelsetjenesten.  

Siden det vil bli rigget et eget akuttkjedeprosjekt i regi av Helsefellesskapet – med et 

særlig fokus på akuttkjeden utenfor sykehus, omtales denne delen av kjeden i mindre 

grad i dette dokumentet. Administrerende direktør ser det likevel som naturlig at det er 

en del også av dette hovedgrepet i utviklingsplanen perspektiv 1 å vise hvordan SiV 

bidrar med sin kompetanse og sine ressurser til å støtte opp under helheten i kjeden, slik 

at LEON-prinsippet blir styrende for hvem som gjør hva av aktørene i akuttkjeden. Med 

det menes at pasientene ikke skal lenger opp i «omsorgstrappen» enn hva som er faglig 

og ressursmessig nødvendig. For å sikre et slikt prinsipp, er det avgjørende at SiV bidrar 

til et nødvendig kompetanseløft i hele kjeden, slik at alle aktørene får best mulig 

forutsetninger for å løse sin del av oppdraget.  

SiV arbeidet både lenge og systematisk for å følge opp tilsynene fra Helsetilsynet i 2007. 

Av den grunn var etablering av et nytt Akuttsenter et av de viktigste enkeltprosjektet i 

OU-programmet. Blant prinsippene for det nye Akuttsenteret var at en langt større del av 

pasientene skulle tas imot og endelig avklares her, breddekompetanse i front skulle 

styrkes, teamarbeidsformen skulle videreutvikles, flyten mellom Akuttsenteret og 

sengepostene skulle bli bedre mv.  

Mye er oppnådd av det som ble beskrevet i konseptene, men fortsatt vil SiV trenge tid på 

å få konseptene til å fungere fullt ut etter hensikten. Det arbeides både med 

enkeltelementer og med helheten, og på tvers av organisatoriske og faglige skiller. Den 

Handlingsplanen som ble vedtatt i april 2022, er fortsatt styrende for mye av 

forbedringsarbeidet, men også andre elementer har kommet til. Sånn sett er, og må 

dette være, en dynamisk prosess.  

I september kom en oppdatert retningslinje «Nasjonal faglig retningslinje for 

akuttmottak» som erstatter retningslinjen fra 2014. Akuttsenteret må ha 

styringssystemer som viser at arbeidet følger disse retningslinjene. I tillegg til styret 

følges også disse retningslinjene opp av Statsforvalteren. 

  

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Det er et hovedpoeng å holde fast på den kursen som nå er valgt. Det vil si å sikre 

implementering – naturligvis med nødvendige justeringer – av de vedtatte konseptene. 

Etter et drøyt år med erfaringer viser at mye var riktig tenkt og designet, men det tar tid 

å få nye konsepter til å sitte.  

Noen punkter/områder bør likevel forsterkes i tiden framover:  

 Tiltak for å redusere pasienttilstrømningen (innsatsområde 4 i Handlingsplanen 

for Akuttsenteret). Når SiV har en økning i pasienttilstrømningen som er høyere 
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enn andre sammenliknbare helseforetak, antas det at det er et potensiale for 

endring. Selv om det er «naturlige» forklaringer på økt tilstrømning (flere kronisk 

syke hjemmeboende eldre pasienter), bør SiV bidra til å redusere den delen av 

tilstrømningen som det ikke fins naturlige forklaringer på. Det kan SiV gjøre ved å 

stille sin kompetanse til rådighet andre steder i kjeden enn inne på selve SiV. 

Eksempler på dette er: Legebil, konfereringstelefon, ambulante ressurser, 

diagnostisk bistand (eksempelvis radiologi) også utenfor SiV. Ved å sette i verk 

slike tiltak, kan disse andre aktørene trygges i de beslutningssituasjoner de står 

opp i.  

 Som tiltak med bakgrunn i data som viser økt innleggelsesvei via AMK, iverksette 

mer systematisk konferering lege-til-lege for å avklare behov for hjelp via 

akuttmottak.  

 Etablere et sterkere polikliniske tilbud for å sikre forskjøvet mottak.  

 Det må fortsatt arbeides med å sikre god flyt ut av Akuttsenteret – både ved 

overflytting opp på sengepost, og ved utskriving hjem eller til kommunal omsorg.    

 Triageprosjektet for samhandling mellom ambulansetjenesten og Akuttsenteret 

må gjennomføres.  

 Fokuset på den akuttpsykiatriske kjeden, og på samarbeidet mellom de to 

akuttmottakene, må intensiveres og formaliseres (foreligger en fersk rapport som 

fanger opp deler av dette). Til orientering har det vært en økning på 16 % i 

antallet øyeblikkelig hjelp innleggelser i psykiatrien fra 2021.  

 Det må fortsatt være et systematisk og målrettet arbeid med 

kompetanseutvikling og simulering i Akuttsenteret.  

 Det pågående og vedtatte tiltaket i helsefellesskapet om å revidere 

samhandlingsavtalen for helhetlig pasientflyt. 

 

 

Det målbildet som bør være styrende for arbeidet framover i et 5-års perspektiv er: 

 Et Akuttsenter som arbeider etter nasjonale retningslinjer og kan håndtere 

varierende pasienttilstrømning, samtidig som sykehuset i størst mulig grad 

opprettholder:   

o Elektiv virksomhet 

o Tilbudet til kronisk syke      

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

Det vil være naturlig at statusrapporten til styret i juni i stor grad dreier seg om de 7 

kulepunketen som er nevnt ovenfor. 
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6.5.3 SKRØPELIGE ELDRE PASIENTER 

Kort om status 

Skrøpelighet er en måte å klassifisere pasienter ved sykehusene på. Skrøpelige, 

multisyke eldre er en sårbar pasientgruppe. De har behov for et mer helhetlig og 

sammensatt tjenestetilbud enn yngre, mer robuste pasienter med hovedsakelig svikt i ett 

organsystem. Skrøpelighet er en tilstand som gir økt risiko for fall, brudd, 

sykehusinnleggelse, institusjonalisering og død. Denne pasientgruppen er sentral både i 

de somatiske avdelingene og i KPA. Det er derfor viktig at perspektivet og tilnærmingen 

også omfatter de pasientene som får sin behandling innen psykisk helsevern.    

SiV har intensivert innsatsen overfor denne pasientgruppen de senere årene. Det gjelder 

både den intrahospitale delen av forløpet, og samarbeidet ut mot kommuner og 

fastleger. Dette skjer i regi av Helsefellesskapet.  

I denne delen av utviklingsplanen har SiV primært fokus på den intrahospitale delen av 

tilbudet til skrøpelige eldre, men særlig for denne pasientgruppen er det viktig å se 

forløpet i en helhet.  

Demens og skrøpelighet er tilstander/sykdommer hvor diagnostikk og oppfølging 

(behandling) i all hovedsak skal og bør skje utenfor spesialisthelsetjenesten. I noen 

tilfeller er det likevel behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten til diagnostikk og 

utredning. Som regel skjer det enten ved alderspsykiatrisk seksjon (KPA) eller ved 

geriatrisk seksjon (medisinsk klinikk).  

Men pasienter med demens og/eller svekket funksjon (skrøpelighet) vil ha behov for 

utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten også for andre sykdommer og 

helseplager. Da vil det ofte oppstå utfordringer knyttet til: 

 Forhøyet risiko for komplikasjoner og redusert overlevelse ved kirurgiske inngrep 

og annen (avansert) sykehusbehandling 

 Økt risiko og forekomst av delirium under innleggelse, med motstand mot 

behandlingstiltak, utagerende atferd, vold og trusler mot ansatte 

 Økt risiko for fall under oppholdet med fare for alvorlige komplikasjoner 

 

Disse pasientene finnes på mange sengeposter. Fordelingen er omtrent slik: 

 Hjerte    22 % 

 Ortopedi   21 % 

 Uro/kar/gastrokirurgi 12 % 

 Infeksjon   11 % 

 Onkologi/hematologi   9 % 

 Geriatri     6 %  

 

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Det arbeides mye med systematisk registrering av skrøpelighet i Akuttsenteret. Det er 

likevel noen områder i en ytterligere satsing framover som bør trekkes fram: 

 Forsterke arbeidet med CFS (skrøpelighetsskåring) skåring i Akuttsenteret. Målet 

må være at det blir gjennomført slik skåring for alle pasienter som er aktuelle.  

 Revitalisere/oppdatere pasientforløpet for lårhalsbrudd (ved SiV er det ca. 550 

lårhalsbrudd hvert år). Det er blant annet ekstra viktig med kort preoperativ 

liggetid, god skjerming, og eget «fast-track» forløp for eldre med lårhalsbrudd.   

 Få på plass en ordning med ortogeriater, og generelt styrke geriatertilbudet. 

 Bidra til at erfaringene fra VITALITY (samarbeidsprosjektet om skrøpelige eldre i 

regi av Helsefelleskapet) prosjektet kan spres så raskt som mulig når det 

foreligger resultater som gjør en videre spredning naturlig.          

 Mange skrøpelige eldre har ikke nyte av en avansert medisinsk behandling, da 

må det tas initiativ til en diskusjon om når og hvordan «avslutte behandlingen». 
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Utfordringen blir da både å få på plass gode systemer for beslutningsstøtte, men 

ikke minst viktig er det å diskutere holdninger og tilnærminger til disse 

vanskelige avveiingene. Dette aktualiseres ytterligere i forhold til 

prioriteringsdebatten.  

SiV skal få til en ytterligere styrking av tilbudet til denne store og voksende 

pasientgruppen, og er helt avhengig av å sette dette arbeidet inn i en større budsjett- og 

prioriteringsdiskusjon.  

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

SiV skal kontinuere arbeidet med gruppen skrøpelige eldre betydelig i tiden framover. Til 

rapporteringen i juni vil det være naturlig å ha fokus på følgende punkter: 

 Hvor gjennomgående har SiV greid å utføre CFS-skåringen i Akuttsenteret? 

 Hvordan tilrettelegges det med skjerming og små behandlingsteam rundt disse 

pasientene? 

 Hvordan systematisere behandlingstiltak knyttet til ernæring, smertebehandling, 

oksygenbehandling m.m.? 

 Hvor langt har SiV kommet i arbeidet med å revitalisere og oppdatere 

pasientforløpet for lårhalsbrudd, og da særlig med fokus på hvordan SiV greier å 

håndtere skrøpelige eldre i dette forløpet? 

 Status i arbeidet med å styrke tilbudet innen ortogeriatri. 
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6.5.4 PASIENTER MED DIFFUSE/USPESIFIKKE PLAGER OG SMERTER 

Kort om status 

En stor og krevende pasientgruppe som helsetjenesten sliter med å hjelpe på en god 

måte og som det brukes mye ressurser på, er pasienter med diffuse/uspesifikke plager 

og smerter. De har ofte fått betegnelsen MUPS – Medisinsk Uforklarte Plager og Smerter. 

Det vil si at helsetjenesten ikke greier å finne ut av hva det er som «egentlig» feiler 

pasientene. Samtidig er det naturligvis viktig å «anerkjenne» at plagene og smertene 

deres er høyst reelle.  

Flere klinikker og mange fagområder har i dag tilbud til disse pasientene, men omfanget 

av – og innholdet i – det tilbudet som gis, varierer betydelig, og ofte uten at det er noen 

god forklaring på de store forskjellene. Tilnærming og behandling er med andre ord 

svært lite standardisert.  

I perioden 2019 – 2022 var det drøye 23.000 pasienter diagnostisert med «MUPS-kode» 

ved SiV. Hvis all helsehjelpen disse pasientene fikk fra sykehuset i den samme perioden 

slås sammen (ikke bare «MUPS-diagnosene», men alt de ble utredet og behandlet for), 

representerte disse en kostnad på nesten 2, 5 milliarder kroner.  

Mange av disse pasientene har et stort antall kontakter med helsetjenesten – både den 

kommunale og spesialisthelsetjenesten – uten påviselig resultat/effekt. For mange 

pasienter representerer dette en årelang «rundreise» i systemet. Denne rundreisen 

oppleves ofte som uverdig. Følgende sitat fra PKO-ordningen kan illustrere hvordan 

denne pasientgruppens situasjon oppleves fra primærhelsetjenesten: «Vi i 

primærhelsetjenesten opplever dette ofte, at pasientens (og helsearbeideres?)  

forventning om å finne organspesifikk forklaring, og dermed løsning, fører til at pasienter 

går fra en poliklinikk til en annen, gjerne med råd om hvordan man skal henvise videre.»           

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Allerede i OU-programmets poliklinikkprosjekt ble det foreslått at sykehuset burde ta et 

mer overordnet og helhetlig grep om denne store og komplekse pasientgruppen. 

Administrerende direktør er enig i at tiden for et slikt initiativ nå er inne – både 

begrunnet i de store samfunnsmessige omkostningene, men primært for å gi pasientene 

et bedre tilbud. Målet må være en mer samkjørt og bedre koordinert tjeneste – hvor 

pasientene raskere får avklart sin situasjon.  

Samtidig er det viktig å finne en klok måte å gripe an et slikt arbeid på, da det er mange 

tunge fagmiljøer involvert, som alle har sine perspektiver og tilnærminger. Dette er noen 

elementer/poenger som må ligge til grunn for et videre arbeid: 

 Det bør avklares hvilke fagmiljøer ved sykehuset som bør involveres. 

Representant for praksis konsulent-ordningen (PKO)/fastlegene må delta i 

arbeidet.  

 Det bør gjøres en viss avgrensning i pasientpopulasjonen; altså hvilke pasient-

/diagnosegrupper som skal vurderes. Det er hensiktsmessig å starte med et 

mindre utvalg.    

 Konkrete tiltak kan være:  

o Tett samarbeid om, og en felles tilnærming til, henvisningene. Her kan 

det hentes erfaringer fra et prosjekt på STHF (Telemarksløpet). 

o Vurdere mulighetene for en tverrfaglig poliklinikk.  

o I større grad ta i bruk digitale løsninger. Dette for å nå flere, men også 

som bidrag til å øke egenmestringsevnen.  

o Vurdere om lærings- og mestringstiltak vil ha bedre effekt på noen av 

disse pasientgruppene enn de tilnærminger som er brukt fram til nå. 

Denne pasientgruppen bør sees i sammenheng med de gruppene som håndteres av 

Helse og Arbeid (se nærmere under det hovedgrepet).  Det kan igjen være opplysende å 

sitere fra en kommentar SiV har fått fra PKO/fastlegesiden: «Det å få en koordinert 

vurdering vil kunne bidra til raskere å få en riktig forståelse, og dermed unngå 
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unødvendig utredning. Ofte vil slik unødvendig og ukoordinert utredning som vi har i dag, 

bidra til å forsterke pasientens plager og følelse av at det «er noe», som man bare ikke 

har funnet enda».     

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

Det bør foreligge en plan/en relativt tydelig regi for hvordan dette arbeidet skal tas 

videre.  
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6.5.5 STYRKE INNSATSEN INNEN HELSE OG ARBEID 

Kort om status 

Alle helseforetakene i HSØ har gjennom sine Oppdrags- og bestiller dokumenter et krav 

om å ha et tilbud innen Helse og Arbeid, og har fått tildelt midler til dette. Dette ble 

senest presisert i statsrådens sykehustale den 17. januar. De primære målgruppene for 

disse tilbudene er pasienter med angst og depresjon, og pasienter med muskel- og 

skjelettlidelser. Samlet står disse to gruppene for 40 % av sykefraværet i Norge. Tall for 

Vestfold viser at det i 2021 var 20.000 sykemeldt med muskel- og skjelettplager, og at 

de i gjennomsnitte var borte fra arbeid i 61 dager. Tilsvarende tall for angst og depresjon 

var 11.000 sykemeldte, og et gjennomsnittlig fravær på 90 dagsverk. Det er med andre 

ord snakk om store tall, store kostnader og mye lidelse og plage. Mange av disse 

menneskene havner etter hvert permanent utenfor arbeidslivet.  

SiV har etablert et Helse og Arbeid tilbud på Bjellandåsen i Tønsberg. Det er et 

samarbeid mellom KFMR og KPA. I tillegg har NAV en fast person dedikert til dette 

arbeidet, som fysisk sitter på Bjellandåsen. Dette samarbeidet fungerer svært godt. 

SiVs Helse og Arbeid tilbud består av to hovedstolper:  

1. Et poliklinisk tilbud basert på en metode som heter «Brief Intervention». Det er et 

kort, standardisert opplegg med fokus på mestring. Det er godt forskningsmessig 

belegg for at denne metoden gir god effekt. 

2. Aktiviteter ute i bedriftene. 

SiV var tidlig på banen med slike tilbud, og har spilt en viktig rolle i utviklingen av Helse 

og Arbeid tilbudene ved foretakene i HSØ. Det er dekning for å si at SiV ligger langt 

framme på dette området.  Forskning viser at sannsynligheten for tilbakeføring til arbeid 

er sterkt korrelert med at tiltak settes inn raskt.  Det ideelle behandlingsvinduet er 2-4 

måneder etter sykemelding. Dersom tiltakene iverksettes senere enn 2-4 måneder etter 

sykemelding, synker suksessraten betydelig, og faren for at personen faller permanent 

utenfor arbeidslivet, øker tilsvarende.  

  

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Etter Administrerende direktørs vurdering er det ikke grunnlag for å gjøre de store 

endringene i det tilbudet innen Helse og Arbeid som nå over flere år er utviklet ved SiV. 

Hovedbudskapet bør derfor være å fortsette i omtrent samme hovedspor som hittil. Noen 

justeringer og tiltak bør likevel gjennomføres: 

 Som tallene ovenfor viser, er det svært mange personer i målgruppen. Tilbudene 

fra SiV kan derfor bare nå en brøkdel av disse. Det bør derfor vær en ambisjon å 

utvikle mer ressurseffektive arbeidsformer, slik at flere kan nås. Mer bruk av 

digitale verktøy vil være en naturlig del av en slik «konseptutvikling».  

 Tilbakemelding fra fastlegene/PKO viser at SiV fortsatt har en vei å gå når det 

gjelder å kommunisere hva tilbudet går ut på til fastleger og andre henvisere.  

Det kan derfor bli noe «tilfeldig» hvem som henvises til tilbudet.  

 Det vil fortsatt være et behov for å styrke forskningsinnsatsen, for å finne mer 

systematisk ut av «hva som virker». Samtidig er dette et fagområde hvor SiV har 

bidratt mye med forskning og annen kunnskapsutvikling.  Grunnlaget for styrket 

forskningsinnsats er derfor godt.  

 Det samarbeidet med ST som skjer på rehabiliteringsfeltet, omfatter også Helse 

og Arbeid.  Det blir viktig å bruke dette samarbeidet til å skape en «vinn-vinn» 

situasjon – for befolkningen i hele sykehusområdet. ST har sine erfaringer. SiV 

har sine. Gjennom et styrket samarbeid bør det kunne bli enda mer kraft i 

arbeidet, og det vil kanskje utvikle seg nye måter å løse oppdraget på.  

Helt avslutningsvis er det viktig å påpeke at det er mange tangeringspunkter mellom de 

målgruppene som omfattes av dette punktet, og mange av pasientene som inngår i 
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gruppen «pasienter med medisinsk uforklarte plager og smerter» (jfr. det hovedgrepet). 

Arbeidet med disse to hovedgrepene bør derfor et stykke på vei ses i sammenheng.  

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

 Ha gitt bedre informasjon til henvisere om tilbudet 

 Ha identifisert 1-2 temaer for forsterket forskningsinnsats 

 Ha utviklet en regi for økt bruk av digitale verktøy 

 Ha levert en anbefaling om den videre organisering av Helse og Arbeid tilbudet i 

hele sykehusområdet 
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6.5.6 STYRKE REHABILITERINGSINNSATSEN VED SiV 

Kort om status 

I den utviklingsplanen som ble vedtatt i 2018, var rehabilitering et av de strategiske 

satsingsområdene. Ikke minst hadde HSØ helt klare forventninger til at dette fagområdet 

skulle får en sentral plass i helseforetakenes utviklingsplaner i 2018. SiV har realisert de 

aller fleste av de tiltakene som ble vedtatt i den forrige planen. Arbeidet framover vil 

derfor i stor grad bestå i å konsolidere og ytterligere forsterke disse satsingene.   

  

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Etter Administrerende direktørs vurdering er det fire hovedområder som bør ha et særlig 

fokus i den perioden SiV nå går inn i: 

1. Konsolidere og evaluere arbeidet med de sengene for tidlig rehabilitering som nå 

er etablert i tilknytning til nevrologisk sengepost, og som faglig ledes fra KFMR:  

 Er det de riktige pasientene som legges i disse sengene? 

 Hvor omfattende er funksjonsforbedringen som følge av oppholdet her? 

 Bidrar tilbudet til en samlet kortere liggetid for pasientgruppen?  

2. Få utviklet støttetjenestene innenfor de rammene som er lagt for de nærmeste 

par årene.  I OU-programmet ble det besluttet å utvikle en bedre samordning av 

støttetjenester til pasienter med alvorlig og kompleks sykdom eller skade, men da 

med fokus på andre forhold ved pasientens situasjon enn den rent medisinske 

behandling (psykososiale støttetjenester, bistand overfor NAV mv). Den fysiske 

flyttingen/samlokalisering av disse tjenesten er foreløpig lagt på vent, men 

arbeidet med å utvikle tjenestene videre bør fortsette også i tiden framover.  

3. Styrke samarbeidet med ST om fysikalsk medisin og rehabilitering i 

sykehusområdet Vestfold/Telemark. Dette skal skje gjennom et nylig igangsatt 

prosjekt som omfatter følgende fagområder:  

 Fysikalsk medisinsk poliklinikk 

 Arbeid og Helse  

 Fedmepasienter/aktiviteten på Nordagutu  

4. Forsterke samarbeidet med primærhelsetjenesten i Vestfold. Etter 

Administrerende direktørs vurdering er det fortsatt et betydelig potensiale for å 

styrke og utvikle samarbeidet mellom SiV og primærhelsetjenesten i Vestfold 

innen rehabiliteringsfeltet:  

 Bedre kommunikasjonskanaler 

 Mer bruk av arenafleksible og ambulante tjenester 

 

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

 SiV skal ha avklart hvordan arbeidet med de støttetjenestene som nå 

organisatorisk er lagt til KFMR, kan utvikles i den perioden hvor den fysiske 

flyttingen/ samlokaliseringen er lagt på is. Det er viktig at ikke utfordringene 

knyttet til samlokalisering blokkerer for en videre utvikling og mer helhetlig bruk 

av tjenestene.  

 Samarbeidsprosjektet med ST skal ha levert sine anbefalinger. 

 Evalueringen av ordningen med senger for tidlig rehabilitering skal være 

gjennomført.  

 Fagområdet rehabilitering bør ha fått en tydeligere plass i Helsefellesskapets 

handlingsplan. En slik plan skal utarbeides i løpet av første halvår 2023.   

 

6.5.7 VIDEREUTVIKLE BRUKEN AV MINIMAL-INVASIVE METODER 
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Kort om status 

Minimalinvasive metoder er en felles betegnelse på overgangen fra åpen kirurgi til 

laparaskopiske teknikker, robotkirurgi, kombinasjon av åpen kirurgi og endovaskulær 

behandling mv. Det er mange fordeler med en slik overgang – både for pasientene og for 

sykehuset, og de er nærmere beskrevet i selve utviklingsplanen.  

SiV er godt posisjonert når det gjelder bruk av minimalinvasive metoder, og anser en 

fortsatt satsing som en viktig bærebjelke i arbeidet med å sikre og videreutvikle 

posisjonen som det foretrukne allsidige akuttsykehuset for befolkningen i Vestfold.  

Basert på internasjonale erfaringer er det kanskje særlig viktig å trekke fram at 

fagområdene karkirurgi og intervensjonsradiologi er i ferd med å fusjonere som følge av 

nyvinninger og endrede behandlingsteknikker.   

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Innenfor rammene av dette hovedgrepet, ser Administrerende direktør det som særlig 

viktig å rette oppmerksomheten mot to hovedområder i årene framover. Begge 

satsingene må være del av en langsiktig, strategisk utvikling, hvor både kompetanse og 

ressurser gradvis og planmessig må på plass. De to områdene vil kort bli omtalt 

nedenfor. 

Etablering av en hybridstue 

En hybridstue er en spesialdesignet operasjonsstue utstyrt med avanserte medisinsk 

bildedannende MTU som angiosystem og eventuelt CT eller MR. Den vil kunne benyttes i 

flere fagdisipliner, og i framtidens behandling av pasienter vil dette behovet øke.  

Etter en vurderings- og modningsprosess som har gått over flere år, vil Administrerende 

direktør anbefale en trinnvis framrykking i arbeidet med en hybridstue, og at det i første 

omgang arbeides for å realisere følgende modell:   

 Når det gjelder kapasitet forslås følgende: 

o 1 angiolab 

o I hybridstue 

o 1 intervensjonsstue 

 Aktivitet/fagområder: Karkirurgi/intervensjonsradiologi, traumepasienter, 

onkologisk intervensjon. 

 Investeringsbehov: Ca. 30-35 MNOK 

 Framtidsutvidelser: Areal til å etablere observasjonssenger, utvide med ny MTU, 

utvide med ytterligere 1 angiolab.  

Videreutvikling av robotassistert kirurgi 

Robot assistert kirurgi er laparoskopisk teknikk komplettert med avansert KI (kunstig 

intelligens). I Norden har robot-assistert kirurgi nesten fullstendig erstattet åpne og 

laparoskopiske teknikker innen urologi. Tilsvarende utvikling skjer innen 

gastroenterologisk kirurgi. Komplekse prosedyrer som krever lang trening og store 

manuelle ferdigheter for å gjennomføres laparoskopisk, gjøres i alt større grad robot-

assistert fordi teknikken gir økt visualisering, presisjon og ergonometrisk svært gode 

arbeidsforhold.    

Roboten ved SiV brukes alle hverdager og et par langdager i uken til kl. 18.00. Fra 

oppstarten i 2017 og fram til i dag er det gjennomført over 1500 robotassisterte 

operasjoner ved SiV. Kapasiteten er imidlertid ikke stor nok til å dekke behovet innen 

urologi og gastrokirurgi. Så langt er tilbudet derfor ikke utvidet til for eksempel 

gynekologiske pasienter. Internasjonalt er gynekologi det fagområdet som i størst grad 

bruker robotassistert kirurgi.  

For å videreutvikle pasienttilbudet og rekruttere og holde på sykepleiere og kirurger 

behøver sykehuset på 1-3 års sikt ytterligere én robot. Parallelt med opptrapping av 

robotassistert kirurgi vil det skje en nedtrapping av laparoskopi. 

En robot er en kostbar investering, og den er dyr i drift. For å effektivisere bruken, vil det 

være hensiktsmessig også å gå til innkjøp av en simulator-konsoll. Slik det er nå med 

den ene roboten sykehuset har, må all ferdighetstrening skje på operasjonsstuen utenfor 

arbeidstid. Dette fordi simulatorprogrammet er integrert i roboten. En konsoll koster ¼ 
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av en robot og gjør det mulig at en kirurg under opplæring kan veksle med en erfaren 

kirurg om hvem som er den aktive operatøren under inngrepet. Konsollen kan også 

plasseres fjernt fra roboten og fungere som en simuleringsenhet som kan være 

tilgjengelig for trening, når selve roboten brukes til operasjon. Etter hvert som flere 

kirurger og operasjonssykepleiere må få opplæring, vil det være helt nødvendig med et 

simuleringssenter fritt fra operasjonsstuen. 

I tillegg til selve utstyrsinvesteringen, må det avsettes tid og ressurser til 

kompetanseheving av leger og sykepleiere. Basert på erfaringene fra urologi og 

gastrokirurgi vil det være behov for å sette av ca. kr. 500.000 til nyopplæring av ansatte. 

Samtidig er simulerings- og veiledningsmulighetene langt bedre utviklet for robotassistert 

enn for annen kirurgi.   

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

Som nevnt ovenfor, må de satsingene som er beskrevet i dette hovedgrepet, settes inn i 

en langsiktig og strategisk utviklingsplan for sykehuset – både med hensyn til drift og 

investeringer. Det er derfor for tidlig å si hvor langt disse avklaringene vil være kommet 

til styremøtet i juni, men det vil selvsagt bli rapportert på status.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.8 STYRKE OG KOORDINERE TILBUDET TIL PASIENTER MED 

SPISEFORSTYRRELSER 
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Kort om status 

Både innen somatikk og innen psykisk helsevern ønsker SiV å forsterke og samkjøre 

tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser.  

Fordi spiseforstyrrelser kan være livstruende tilstander med potensielt langvarige forløp, 

har man de siste årene sett en økt satsing på å systematisere kunnskap om hva som er 

gode behandlinger. Under pandemien har det vært en markant økning i antallet 

spiseforstyrrelser hos unge jenter. God behandling krever kunnskap om hvordan 

spiseforstyrrelsen fremtrer hos barn og unge/unge voksne og stiller krav til SiV når det 

gjelder hvordan sykehuset kan samarbeide bedre for å bidra til gode pasientforløp. 

Spiseforstyrrelser er en av de mest alvorlige psykiske lidelsene for barn og unge og det 

er de siste par årene observert en vekst som er større enn forutgående år både nasjonalt 

og lokalt ved SiV. Det er foreløpig få indikasjoner på at trykket når det gjelder antallet 

henvisninger av barn og unge med spiseforstyrrelser reduseres, tvert imot viser dagens 

framskrivningsmodell at det nasjonalt er behov for å legge til rette for en særlig styrking 

av tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser i årene fremover. SiV har høy 

dekningsgrad for denne pasientgruppen allerede nå, 135 pasienter (under 23 år) som er 

inne til aktiv behandling for spiseforstyrrelser ved SiV; totalt behandles det årlig omlag 

400 pasienter med spiseforstyrrelse ved SiV.  

SiV har valgt å etablere en Spisebehandlingspoliklinikk for barn og unge for hele Vestfold. 

Dette for å sikre nødvendig robusthet og kompetanse. Videre har SiV under pandemien 

etablert et nytt strukturert heldagstilbud for barn- og unge med spiseforstyrrelser og 

deres familier. Dette tilbudet har siden det ble opprettet i 2021, bidratt sterkt til 

reduksjon i antallet døgninnleggelser. Tilbudet til voksne innebefatter også dagtilbud og 

det polikliniske tilbudet er nylig forsterket gjennom etablering av et ambulant team. Det 

er etablert ulike gruppetilbud både i psykisk helsevern for barn, unge og voksne. 

Når det gjelder samarbeidet med kommunene om denne pasientgruppen, samarbeider 

SiV tett rundt de pasientene hvor det er behov for samtidige tjenester, særlig når det er 

behov for bo-/behandlingstilbud som skal etableres i kommunen. SiV har etablert et 

Erfaringsnettverk for arbeid med spiseforstyrrelser, hvor ansatte i skole-

/primærhelsetjenestene deltar og mottar opplæring og veiledning fra 

spesialisthelsetjenesten 2- 3 ganger pr. semester. Her er alle kommunene i Vestfold godt 

representert og senter for sykelig overvekt deltar også i dette erfaringsnettverket.  

Pasientgruppen har også høy prioritet i Helsefellesskapet, blant annet ved at det er 

nedsatt egen arbeidsgruppe med deltakelse fra flere aktører. 

Administrerende direktør mener i det hele tatt at det er grunnlag for å hevde at SiV har 

høy kvalitet på – og ligger langt framme – når det gjelder arbeidet med spiseforstyrrelser 

inn mot målgruppen barn og unge. SiV har således et godt fundament for videre utvikling 

og forbedring på dette området.  

 

Dette er noen viktige punkter som oppsummere nåsituasjonen: 

 Poliklinikkdriften og dagtilbudet er samlet i én poliklinikk (for henholdsvis VOP 

og BUP) 

 Det er et tett samarbeid med døgnposten 

 SiV har etablert pasientforløp for denne målgruppen med forløpseiere, egen 

forløpskoordinator og gode koordinerende tiltak 

 Det er etablert tverrfaglige og kompetente behandlingsteam, som har god 

kompetanse på anerkjent metodikk. Ikke minst gjelder det innen familiebasert 

terapi. Ved BUPA er det mellom 40-50 terapeuter som er sertifisert innen 

familiebasert terapi 

 Det er etablert godt samarbeid mellom BUPA og Barne- og ungdomsavdelingen, 

som er viktig å videreføre. Behovet for langvarige innleggelser i somatiske 

avdeling har gått ned i takt med oppbygging av dagtilbudet i BUPA. 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 
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Når det gjelder utviklingen framover, vil dette være noen av hovedpunktene som bør 

legges til grunn: 

 I hovedsak bør sykehuset fortsette i det sporet man er inne i. Det er i tråd med 

det som kan kalles «state of the art» på feltet. SiV vil fortsette arbeidet med å 

videreutvikle et inspirerende fagmiljø for å beholde og styrke kompetansen. 

 SiV vil sikre at tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser videreutvikles i tråd 

med befolkningens behov. Sykehuset vil monitorere utviklingen mtp. 

henvisningstall, antall pasienter i behandling og alvorlighet, slik at 

tjenestetilbudet kan tilpasses dynamisk når behovet endrer seg (jfr. 

framskrivningsmodellen). 

 SiV vil utvikle tjenestetilbudet når det gjelder tidlig intensivering av 

behandlingen. Våre positive erfaringene med etablering av strukturelle dagtilbud 

viser at disse bedrer og styrker overganger mellom ordinære polikliniske tilbud og 

behov for døgninnleggelse, samt at de representerer et godt alternativ til og 

forebygger døgninnleggelse. 

 Fortsatt arbeide for at tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelser er basert på 

mobilitet, fleksibilitet og skreddersøm. 

 Videreføre samarbeidet med kommunene om gode og helhetlige pasientforløp 

hvor målet er riktig pasient til riktig sted og til riktig tid. Videreføre dette arbeidet 

gjennom Helsefellesskapet i Vestfold. 

 Legge til rette for gode prosesser for samvalg hvor pasienter og familier sammen 

med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke 

behandlingsforløp som passer best for dem. 

 Det må skaffes bedre oversikt over hvilke tjenester pasientgruppen mottar i ulike 

klinikker (psykisk helsevern og somatikk), som utgangspunkt for bedre 

koordinering og behandlingseffekt.  

 SiV bør følge opp pasientene i et lengre perspektiv, gjennom deltakelse i 

kvalitetsregisteret NorSpis. Det vil gi grunnlag for ytterligere validering av 

praksis.  

 SiV bør vurdere hvilke kommunikasjonskanaler som kan være spesielt egnet for å 

treffe denne pasientgruppen; i det ligger også å publisere og implementere 

SpiseMOT, et digitalt mestringsverktøy for støtte i behandling, mestring og 

veiledet selvhjelp til unge pasienter med spiseforstyrrelser og deres foreldre som 

er utviklet av SiV 

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

Selv om hovedtrekkene i SiVs arbeid med denne målgruppen bør ligge fast i tiden 

framover, er det et par-tre områder som det bør arbeides særskilt med, og hvor det bør 

rapporteres på status til styret i juni: 

 Det bør lages en ramme rundt arbeidet med å følge opp pasientene i et lengre 

perspektiv, slik at det fås en ytterligere forbedret validering av praksis, herunder 

plan for implementering av kvalitetsregisteret NorSpis ved SiV 

 Monitorere og rapportere på andel innleggelser i døgn med spiseforstyrrelser i 

SiV, opp imot poliklinisk/dagtilbud; herunder kartlegging av det samlete 

tjenestetilbud i ulike fagområder 

 Etablere og videreutvikle det ambulante tilbudet i tråd med sykehusets strategiske 

satsning i 2023 

6.5.9 FORSTERKE INNSATSEN OVERFOR BARN OG UNGE MED PSYKISKE 

HELSEPROBLEMER 
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Kort om status 

Styrking av arbeidet med barn og unges psykiske helse var et prioritert satsingsområde i 

den utviklingsplanen som ble vedtatt i 2018, og er det også i den planen styret vedtok i 

juni 2022.  

Samtidig er det viktig å være klar over at den framskrivningsmodellen som lå til grunn 

for beskrivelse av behovet for tjenester, nå er revidert med oppdaterte tall for 2021. 

Modellen ble vedtatt av HSØ styret i desember 2022. Den reviderte 

framskrivningsmodellen tilsier et økt press på tjenestene til barn og unge med psykiske 

helseproblemer framover. HSØ styret ber om at de nye framskrivningstallene legges til 

grunn for arbeidet i regionen framover, og at det arbeides med å øke kapasiteten til disse 

pasientgruppene.  

I arbeidet med å følge opp planen fra 2018 har blant annet følgende tiltak vært prioritert:  

 Økt kapasiteten til behandling og oppfølging av barn og unge – med særlig vekt 

på pasienter med spiseforstyrrelser og utvikling av behandlingstilbud som 

alternativ til innleggelse. 

 Styrket det samlede tjenestetilbudet. 

 Utviklet 4-dagers behandlingstilbud for angst og OCD. 

 Utviklet forslag til modell for samhandling kommune/spesialisttjeneste gjennom 

prosjektet Ung Arena +.  

 Prioritert arbeidet med å få på plass gode samhandlingsarenaer med kommunene; 

blant annet i form av «inntak ute».  

Disse satsingsområdene har vært førende for mye av det arbeidet som er gjort i den 

planperioden SiV har bak seg, og vil i all hovedsak bli opprettholdt også i den kommende 

planperioden.    

 Som nevnt ovenfor, er det vedtatt en ny framskrivningsmodell for dette fagområdet. 

Dette gjelder naturligvis for hele landet, og derfor også for vårt sykehusområde. Dette er 

noen punkter som illustrerer de hovedtendensene som avtegner seg: 

 Det har vært en tydelig vekst i antall henvisninger og antall individer i behandling 

siden 2019 

 De som henvises har lavere funksjonsnivå enn tidligere 

 Det er ingen indikasjoner på at kommunene overlater en større andel av pasientene 

til spesialisthelsetjenesten. Økningen skyldes altså ikke «oppgaveglidning oppover».   

 Økningen gjelder også for unge i alderen 12-25 år.  

 Basert på nasjonale tall er det få – om noen – indikasjoner på at dette trykket er i 

ferd med å avta 

 Det er, som nevnt, særlig høy vekst for behandlingskrevende pasientgrupper  

 Det er behov for å styrke kapasiteten – særlig innen poliklinikk og når det gjelder 

pasienter med spiseforstyrrelser   

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Dette er altså bakteppet. Hva vil settes i gang/videreføre av tiltak? Selv om 

hovedgrepene fra forrige periode fortsatt står ved lag, er det noen nye, og viktige 

elementer, som det må arbeides med: 

 Noen behandlingsopplegg vil bli endret, ved at det blir mer intensive, men kortere 

behandlinger 

 SiV vil forsøke å videreutvikle samhandlingsarenaene med 

primærhelsetjeneste/kommune, slik at blir færre arenaer, og arenaer med større 

myndighet/beslutningskompetanse 

 SiV vil prioritere arbeidet med integrerte samhandlingsmodeller, slik som Ung 

Arena+  
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 SiV vil øke trykket på å ta i bruk digitale behandlingsmetoder; eksempelvis 

veiledet internettbehandling 

 Videreutvikle modeller som sikrer at barn og unge som henvises til psykisk 

helsevern ikke gis avslag basert på kun skriftlig henvisning og at de etter 

vurdering får riktig tilbud, på riktig sted, til riktig tid. Denne endringen vil medføre 

et betydelig høyere antall pasienter med kontakt med psykisk helsevern (om lag 

800 per år < 26 år). 

 Vurdere behov for styrking av tilbudet til de mest alvorlige psykiske lidelser, 

psykose/psykoselignende tilstander 

Et dilemma som kanskje bør adresseres litt særskilt i forhold til disse pasientgruppene, er 

hvor grensedragningen bør gå mellom «skreddersøm» og standardiserte forløp. En del av 

disse pasientene har et svært lavt funksjonsnivå, og vil ha behov for helt tilpassede 

opplegg. Det er viktig at dette behovet for individuell tilpasning ikke overstyres av for 

sterke krav til standardisering.  

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

 Utarbeide forslag til ny modell for inntaksarbeid og vurderingssamtale som 

imøtekommer oppdraget i OBD (alle vurdert) 

 Videreutviklet samhandlingsarenaer med kommune 

 Kartlagt behovet for styrking av tilbudet til pasienter med mest alvorlige psykiske 

lidelser/psykoseliknende tilstander 

Etter Administrerende direktørs vurdering vil det være naturlig at rapporteringen til 

styremøtet i juni i hovedsak vil omfatte status på de 6 kulepunktene som er beskrevet i 

avsnittet ovenfor.   
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6.6.1 UTVIKLE EN MER HELHETLIG OG BEDRE KOORDINERT HELSETJENESTE 

Kort om status  

Et bærende prinsipp i den forrige utviklingsplanen var at pasientene skulle møtes med en 

mer helhetlig og koordinert tilnærming, tjenestene skal oppleves som koordinerte og 

samkjørte sett fra pasientenes side. Pasienter med sammensatte og komplekse lidelser 

opplever i for mange sammenhenger et helsevesen hvor aktørene er «gode hver for 

seg», men hvor tilbudet litt for ofte ikke er optimalt når det kommer til helhet, 

samordning og kontinuitet.  

Administrerende direktør mener det er grunnlag for å si at sykehuset har tatt denne 

utfordringen på høyeste alvor i den siste 4-års perioden. Det er fortsatt mye som 

gjenstår, men bevisstheten om hva som må til, er betydelig økt, og mye godt arbeid er 

satt i gang. Samtidig er det også viktig å legge til grunn at dette arbeidet skjer på flere 

nivåer og med ulike perspektiver og innganger. Nedenfor vil det kort bli gjort rede for 

noen viktige elementer i det arbeidet som har vært gjort:     

 En av utfordringene på dette området er sykehuset skal sikre en helhetlig 

vurdering av pasientens helsetilstand – uavhengig av diagnose. Dette har vært 

et førende prinsipp i det nye Akuttsenteret, hvor pasientene så tidlig som mulig 

skal bli møtt med tilstrekkelig breddekompetanse; illustrert blant annet ved 

gradvis å etablere en vaktlinje av akutt- og mottaksmedisinere (AMM).    

 Et organisatorisk grep er etablering av Senter for kreft og blodsykdommer og en 

ny Barne- og ungdomsavdeling. Gjennom disse grepene er ambisjonen å gi 

definerte pasientgrupper bedre kontinuitet i utredning, oppfølging og behandling.  

 Pasientforløpsarbeidet er eksempel på en tilnærming der sykehuset utvikler mest 

mulig sammenhengende og kontinuerlige tjenester i samarbeid med andre 

(eksterne) aktører. Gode eksempler her er både hjem-til-hjem-forløpene for ulike 

kreftdiagnoser og alkoholforløpet.  

 Samarbeidet mellom somatikken og psykisk helse/rusbehandling ble beskrevet 

som et viktig utviklingsområde i den forrige planen. Her er det områder som det 

har vært arbeidet med – for eksempel når det gjelder samarbeid om pasienter 

med spiseforstyrrelse og samarbeidet mellom de to akuttmottakene. 

 Å styrke evnen til å utvikle en mer holistisk tilnærming til pasientene, er det 

arbeidet som gjøres overfor den eldre, skrøpelige pasient. Kjernen i dette 

perspektivet er i større grad å flytte fokus fra diagnose til funksjon.  

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

I tiden framover, er det noen områder som peker seg ut som særlig viktig å ta tak 

i/forsterke:  

 Det er fortsatt behov for å sikre bedre overganger mellom barn/unge og voksne 

både innen habiliteringsområdet, somatikk og innen psykisk helsevern. 

Kontinuitet og gode overganger er særdeles viktig, og det er et potensiale for 

ytterligere forbedringer. 

 I OU-programmet ble det besluttet å utvikle en bedre samordning av 

støttetjenester til pasienter med alvorlig og kompleks sykdom eller skade, men 

da knyttet til andre aspekter ved pasientens situasjon enn den rent medisinske 

behandling (psykososiale støttetjenester, bistand overfor NAV mv). Den fysiske 

flyttingen/samlokaliseringen av disse tjenesten er foreløpig lagt på vent, men 

arbeidet med å utvikle tjenestene videre bør fortsette også i tiden framover, slik 

at ressursene kan ses i sammenheng i større grad enn i dag.  

 Samarbeidet mellom Akuttsenteret og akuttpsykiatrisk mottak bør forsterkes. Her 

vises til hovedgrepet om akuttmottak og akuttkjede.  

 Utvikling av integrerte team – gjerne i samarbeid med primærhelsetjenesten - vil 

også representere viktige bidrag i en mer integrert helsetjeneste. Både i VITALITY 
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prosjektet og i Ung Arena + er det utviklet gode modeller for slike team. 

Statsråden trakk i sykehustalen fram de gode erfaringene de har med såkalte 

pasientsentrerte team i Helse-Nord, og sa at det ville bli satt av noe midler til å 

støtte opp under slike team. Disse teamene har mange fellestrekk med flere av 

de tiltakene som er i Vestfold.   

 Et viktig område for screening og tidlig intervensjon – hvor det fortatt gjenstår 

(for) mye, er samarbeidet med somatikken om screening og tidlige intervensjon 

overfor pasienter med et skadelig alkoholforbruk. Dette er tydelig satt på 

dagsorden, men implementeringen er ikke fullt gjennomført innen den somatiske 

del av forløpet.  

 Revidering av samhandlingsavtalen for helhetlig pasientforløp. 

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

Å utvikle en mer integrert helsetjeneste er i utviklingsplanen definert som et 

organisatorisk grep. Det betyr at det ikke er rettet inn mot noen spesifikke 

pasientgrupper, men mer er å anse som et perspektiv og en arbeidsform. Jfr. det som 

står ovenfor. 

Administrerende direktør vil se det som naturlig at SiVs arbeid med å utvikle en mer 

helhetlig og integrert helsetjeneste har et særlig fokus på de pasientgruppene som 

omfattes av de faglige hovedgrepene i planen, og at status i arbeidet synliggjøres i 

rapporteringen på disse grepene. Det gjelder for eksempel skrøpelige eldre, barn og unge 

med psykiske helseplager, mange av de pasientene som omfattes av Helse og Arbeid 

satsingen, kreftpasienter mv.  

Et viktig element i utviklingen også av dette hovedgrepet vil være vår evne til å ta i bruk 

nye digitale verktøy.  
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6.6.2 KOPLE ALT BILDEPRODUSERENDE MTU TIL SYKEHUETS VNA 

Kort om status 

Den 30. april 2019 gjennomførte sykehuset en funksjonsutvidelse av Sectra PACS. Denne 

funksjonsutvidelsen medførte at SiV kunne starte arbeidet med å bygge opp ett 

bildearkiv og en felles kunnskapsbase (VNA) for all medisinsk, journalverdig 

bildebehandling. 

VNA (Vendor Neutral Archive) gjør det mulig å koble ulike typer bildeproduserende 

enheter fra ulike leverandører til en og samme bildelagringsløsning. Begrepet VNA 

benyttes i denne saken som en enhetlig bilde- og videolagringsarkivløsning, inklusive 

programvare, som gjøres tilgjengelig for helsepersonell. Det er et potensiale for å legge 

alt bildemateriale over i et felles VNA. 

HSØ/OUS har også i denne perioden besluttet at Sectra skal være leverandør av Regional 

radiologiløsning og multimediaarkiv ved Oslo Universitetssykehus, RAM/OUS, tilsvarende 

den tekniske løsningen SiV har etablert. Målbildet er at alle helseforetakene på sikt 

inngår i en felles helhetlig multimedialøsning. Dette medfører at HSØ legger noen 

føringer for det videre arbeidet i SiV. Det er viktig å få avklart hvilket handlingsrom SiV 

har innenfor de rammene som nå legges av HSØ, og at dette handlingsrommet blir 

utnyttet optimalt. 

Det er mange viktige fordeler ved å ha alt bildemateriale i et felles VNA:  

 Sykehuset får en fellestjeneste som gjør det mulig å lagre bilder og enkle videoer 

fra ulike kilder og fra fra store deler av virksomheten. 

 Løsningen vil gjøre det enklere for alle ansatte ved SiV å få rask oversikt over og 

tilgang på pasientens totale historikk. 

 Løsningen vil gjøre det mulig å avvikle usikker bildelagringspraksis 

(mobiltelefoner, minnepenner, mail mv.). 

 Løsningen har – med noen forutsetninger – støtte for å kople til 

spesialprogramvare når Sectras visningsprogramvare ikke har tilstrekkelig 

innebygd funksjonalitet. Dette vil for eksempel være nyttig for kardiologer og 

øyeleger.  

 Løsningen har et potensiale for å koples sammen i et nasjonalt og globalt «VNA-

internett». Det vil si å gjøre pasientundersøkelser tilgjengelige for hverandre på 

tvers av virkomhetsgrenser. 

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

SiV har ikke noe vedtak på hva som skal være den videre strategien på dette området. 

Det vil si hvordan SiV skal greie å posisjonere seg på en hensiktsmessige måte i forhold 

til de satsingene og prioriteringene som nå gjøres regionalt. Samtidig er det viktig at 

denne posisjoneringen blir gjort innenfor rammene av en helhetlig digitaliseringsstrategi 

for sykehuset.  

 

Hva skal situasjonen være ved rapportweringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

I løpet av første halvår 2023 bør det være avklart hvilket handlingsrom SiV vil ha for 

dette arbeidet i forhold til de føringer som blir lagt fra HSØ. På grunnlag av disse 

avklaringene bør arbeidet med en lokal strategi være godt i gang.  
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6.6.3 STYRKE DET FOREBYGGENDE ARBEIDET 

Kort om status 

I de føringene HSØ ga til helseforetakenes utviklingsplaner, ble det helt eksplisitt 

understreket at helseforetakene og kommunene i fellesskap har et ansvar for 

forebygging, og at utviklingsplanene derfor må beskrive helseforetakenes bidrag til det 

felles ansvaret for å fremme folkehelse og forebygge sykdom og skade.  

Administrerende direktør mener det er viktig å følge opp disse føringene med praktiske 

grep og konkrete prioriteringer.  Samtidig må mye av innsatsen koordineres inn mot 

Helsefellskapet i Vestfold.  

Tradisjonelt har det nok vært slik at helseforetakene har hatt hovedfokus rettet mot 

sekundær- og tertiærforebygging, og fortsatt vil nok hoveddelen av SiVs innsats på 

forebyggingsområdet være rettet inn mot disse to nivåene. Her bør innsatsen både 

forsterkes og systematiseres, slik beskrevet nedenfor. Det er likevel også i dag mange 

eksempler på at SiV legger ned et betydelig arbeid når det gjelder sekundær- og 

tertiærforebygging. Flere av disse er beskrevet i selve utviklingsplanen, og noen av dem 

er ytterligere utdypet i denne saken til styret. Noen få eksempler: 

 SiVs tilbud innen Helse og Arbeid 

 Den omfattende virksomheten som drives i regi av Lærings- og 

mestringssenteret 

 VITALITY – prosjektet (samarbeidet med primærhelsetjenesten om skrøpelige 

eldre).  

 Ung Arena+. Ligger kanskje i grenselandet mellom primær- og 

sekundærforebygging, og viser at grensedragningen mellom nivåene ikke alltid 

er like enkel å foreta i praksis.  

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Nedenfor beskrives kort noen elementer i SiVs videre satsing på forebyggingsområdet.  

Først noen punkter om primærforebygging:  

 Mesteparten av det rent primærforebyggende arbeidet bør skje i samarbeid med 

Helsefellesskapet, men SiV kan ikke begrense seg til «bare» det. 

 Økt innsats innen primærforebygging kan for eksempel skje ved å videreutvikle 

det arbeidet som i dag gjøres i regi av SSO, og også det arbeidet som Avdeling for 

nevrologi over tid har gjort med hensyn til folkeopplysning om symptomer på slag 

til også å gjelde andre fagområder.  

 Det gis klare føringer fra helse- og omsorgsministeren om at helseforetakene må 

bidra mer systematisk til å redusere forskjeller i helsetilbud og helsekompetanse. 

Skal sykehuset følge opp dette, betyr det at det også må settes av tid og 

ressurser til nokså klare primærforebyggende oppgaver. 

 

Når det gjelder sekundærforebygging, vil følgende kunne være sentrale elementer i en 

videre satsing:   

 Tidlig intervensjon overfor pasienter som er i ferd med å utvikle spiseforstyrrelser, 

og tilsvarende for symptomer/tegn på skadelig alkoholforbruk.  

 Utvikling av hensiktsmessige kontrollrutiner på poliklinikkene, slik at dette 

regimet også bidrar til å styrke pasientenes brukerkompetanse, egenmonitorering 

og helsekompetanse mer generelt. Skal SiV lykkes med dette, må det arbeides 

systematisk med strategier og verktøy for egenmonitorering, slik at forverring av 

tilstand kan oppdages tidlig.   

Administrerende direktør har i selve saken understreket behovet for/viktigheten av å 

utvikle og ta i bruk nye arbeidsformer og flere digitale verktøy (jfr. behovet for en 
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digitaliseringsstrategi). Dette vil ikke minst kunne være effektivt inn i hovedgrepet 

forebyggende arbeid.   

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

Forebygging er i utviklingsplanen definert som et organisatorisk grep. Det betyr at det 

ikke er rettet inn mot noen spesifikke pasientgrupper, men mer er å anse som et 

perspektiv og en arbeidsform. 

Administrerende direktør vil se det som naturlig at SiVs forebyggende arbeid har et 

særlig fokus på de pasientgruppene som omfattes av de faglige hovedgrepene i planen, 

og at det forebyggende arbeidet synliggjøres i rapporteringen på disse. Det gjelder for 

eksempel skrøpelige eldre, barn og unge med psykiske helseplager, pasienter som står i 

fare for å utvikle et skadelig alkoholforbruk, mange av de pasientene som omfattes av 

Helse og Arbeid satsingen mv.  

I tillegg vil det naturlig å «avlytte» hva Helsefellesskapet mener om disse spørsmålene.   

Et viktig element i forebyggingsstrategien vil også være SiV sin evne til å ta i bruk nye 

digitale verktøy. Slike verktøy vil både kunne bidra til at SiV når flere med sine tilbud, 

men ikke minst vil de kunne støtte opp under arbeidet med å øke pasientenes 

egenmestringsevne og styrke deres helsekompetanse. Begge disse målsettingene er høyt 

prioritert.  
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6.6.4 SYSTEMATISERE ARBEIDET MED Å UTVIKLE ARENAFLEKSIBLE TILBUD 

Kort om status 

I kapittel 4 i utviklingsplanen er det beskrevet noen endringsfaktorer som har fått økt 

aktualitet i perioden etter at den forrige utviklingsplanen ble vedtatt i 2018. Et av disse 

områdene er arenafleksibilitet. Det vil si at pasienter og pårørende i så stor grad som 

mulig skal kunne få oppfølging fra helsetjenesten på de arenaer, på det tidspunkt og i 

den form som passer best for pasientene; eventuelt pasienten i samarbeid med 

pårørende.  

Det er vanlig å beskrive slike arenafleksible løsninger i tre dimensjoner: 

1. Sykehus uten vegger. Det vil si at kontakten mellom pasienten og 

behandler/terapeut kan finne sted innenfor sykehusets fire vegger, eller utenfor 

disse veggene. Det siste gjelder for eksempel såkalt Digital Hjemme Oppfølging 

(DHO). Det pågår for tiden en rekke piloter med DHO ved de ulike 

helseforetakene i HSØ, og HSØ har signalisert at de ønsker å ta en sterkere rolle 

med sikte på å koordinere disse pilotene. Det vil blant annet si at helseforetakene 

i større grad vil bli pålagt å dra veksler på hverandres erfaringer.  

2. Helsetjenester uten grenser. Det vil si en tettere integrering mellom 

spesialisthelsetjenesten og andre aktører. Det kan for eksempel være i form av 

felleskonsultasjoner med fastlegene.  

3. Helsetjenester uten tid. Det vil si å åpne både for synkrone og asynkrone 

tjenester. Med asynkrone tjenester menes at pasient og terapeut kan ha dialog 

uten at de møtes «i sann tid»; eksempelvis ved at pasienten sender inn 

egenvurderinger/ resultater fra egenmonitorering på ett tidspunkt og får respons 

fra behandler på et senere tidspunkt.  

I utviklingsplanen står det følgende om det som har skjedd på området arenafleksibilitet i 

perioden fra 2018: «Selv om det absolutt har skjedd en positiv utvikling på disse 

områdene i årene fra 2018 og fram til nå, er det fortsatt mye ugjort, innsatsen er for 

spredt og ukoordinert, og utrullingstakten for langsom».  

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Hovedutfordringen på området arenafleksibilitet nå vil være å komme fra spredte og til 

dels ukoordinerte initiativer til en systematisk satsing for å realisere det potensialet som 

ligger i slike løsninger – både for helsetjenesten og for pasienter og pårørende.  

HSØ legger nå om til en teknologisk plattform som gjør det mulig å drive 

driftsoptimalisering i sann tid, og en plattform som kan bli felles for alle 

løsninger/applikasjoner/områder innen arenafleksibilitet. Hvis HSØ styret vedtar en slik 

plattform på sitt møte i mars 2023, vil sykehusene i HSØ ha tilgang til én, digital 

hovedinngangsdør. Dette vil være en stor fordel og åpne nye muligheter.  

Akkurat dette vedtaket er det lite SiV kan gjøre for å påvirke. Men det SiV både kan og 

må gjøre, er å utvikle en strategi og en plan – så konkret som overhode mulig – som 

viser hvordan sykehuset har tenkt å ta i bruk de nye mulighetene og hvilke konsekvenser 

det vil ha for oss: 

 Organisatorisk 

 Når det gjelder mobilisering og involvering 

 Når det gjelder innholdet i tjenestene 

 Når det gjelder selve arbeidsformen (Top-down vs. bottom-up mv) 

Sykehuset må rett og slett lage en strategi for hva organisasjonen vil med dette 

arbeidet, og hvordan det skal rigges.    

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 
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Det vil forhåpentligvis foreligge en avklaring fra HSØ vedrørende den nye 

prosessplattformen, og SiV bør ha utviklet en strategi for hele området arenafleksibilitet 

– innenfor rammene av en overordnet digitaliseringsstrategi.  
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6.6.5 UTVIKLE DEN POLIKLINISKE VIRKSOMHETEN VED SIV  

Kort om status 

Dette hovedgrepet kom inn i utviklingsplanen etter høringsrunden, og som et resultat av 

en gradvis økende erkjennelse av at SiV hadde et betydelig potensiale for utvikling og 

forbedring på dette viktige området. For å illustrere potensialet kan det opplyses at det 

hvert år utføres ca. 450.000 polikliniske konsultasjoner ved sykehuset. Selv små, 

generelle forbedringer vil derfor kunne gi betydelige samlede gevinster.  

I OU-programmet var det et eget prosjekt knyttet til utvikling og forbedring av den 

polikliniske driften ved SiV. Viktige anbefalinger fra dette prosjektet er i ferd med å bli 

implementert ved sykehusets poliklinikker, og det er også vedtatt en egen 

virksomhetsbeskrivelse for poliklinikkene ved sykehuset. Her slås det fast en del 

prinsipper som alle poliklinikker skal legge til grunn. Det er imidlertid varierende hvor 

godt dette er fulgt opp.  

Per nå er situasjonen at det ved ganske mange poliklinikker pågår et arbeid med sikte på 

driftsoptimalisering, gjennomgang av kontrollporteføljen, forenkling av dokumentasjon, 

oppgaveglidning mv. Dette er både viktig og fortjenstfullt. Men arbeidet er i liten grad 

underlagt en felles regi, felles føringer og tydelige resultatforventninger.     

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Parallelt med at det har vært gjennomført gode diskusjoner om «hvordan løfte det 

polikliniske arbeidet til et høyere nivå», har det pågått en diskusjon ved sykehuset (etter 

ledergruppens strategi- og budsjettsamling) om hvordan det videre arbeidet med 

virksomhetsutvikling og systematisk forbedring ved SiV bør legges opp. De to prosessene 

– poliklinikkarbeidet og virksomhetsutviklingen – vil bli koplet sammen, men i denne 

sammenheng fokuseres det primært på selve den polikliniske driften. Dette hovedgrepet 

blir med ande ord behandlet på samme måte som de 14 andre hovedgrepene, selv om 

det etter hvert vil bli knyttet til arbeidet med virksomhetsutvikling på en tettere og mer 

integrert måte.  

Etter Administrerende direktørs vurdering bør dette være noen av de viktige elementene 

i det arbeidet SiV nå skal rigge for å utvikle den polikliniske virksomheten videre: 

 Det må legges til grunn at det er stor variasjonsbredde mellom ulike poliklinikker 

– både med hensyn til kompleksitet, bredde, pasientsammensetning, driftsform 

mv. Denne variasjonsbredden må det tas hensyn til.  

 Gitt ovennevnte, blir det viktig å finne en god balanse mellom hva som skal 

legges til grunn av felles krav og premisser for alle poliklinikkene ved sykehuset, 

og hvilket handlingsrom den enkelte poliklinikk skal og bør ha.  

 Alle poliklinikker bør for eksempel ha en strategi for 

digitalisering/arenafleksibilitet, brukerstyring og brukerinvolvering, samhandling 

med fastleger om henvisninger, et system for kontroller, oppfølging mv. Alle 

poliklinikker bør også vurdere om de har pasientgrupper som har vanskelig for å 

nyttiggjøre seg polikliniske tilbud inne på selve sykehusområdet, og hvor det 

derfor kan være behov for å rigge tilbud utenfor sykehuset. Dette bare ment som 

eksempler, men for å illustrere at det ovenfra må legges en del sentrale føringer 

og tydelige rammer. Krav til åpningstider og tilgjengelighet kan være andre 

eksempler på slike sentrale føringer.  

 Det blir antakelig viktig å rykke litt «puljevis» fram i et slikt arbeid. Det vil si å 

starte med noen relativt få poliklinikker som samlet sett er «rimelig 

representative», og så få nye driftskonsepter til å «sitte» på disse poliklinikkene 

før en går vider til neste pulje. Samtidig kan andre poliklinikker kanskje delt i 

referansefora eller liknende under modellutviklingsarbeidet, slik at gode erfaringer 

kan fanges opp og spres raskt.  

 Fastleger/PKO og brukere/pasienter må involveres i arbeidet fra dag én. I følge 

Riksrevisjonen sier hver tredje sykehuslege at han/hun jevnlig tar inn pasienter til 
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utredning selv om det framgår av henvisningen at pasienten ikke burde vært 

henvist. Det sier seg selv at det er vanskelig å få gjort noe med slike utfordringer 

uten i dialog med fastlegene. Og PKO har signalisert en klar vilje til å delta 

sammen med oss. Tilsvarende viktig blir det å få mobilisert brukerperspektivet og 

brukerstemmen. Også dette bør skje fra dag én.  

 Arbeidet må bidra til å få implementert interne forbedrings- og forenklingstiltak av 

typen: Enklere dokumentasjon, bedre koordinering, strukturert oppgavegliding 

mv. Det vil si forbedringstiltak som det allerede er i gang et godt arbeid med. SiV 

må i det hele tatt greie å kombinere pågående forbedringsprosesser med 

overordnede, helhetlige og gjennomgripende endringer i driftskonseptene.       

Dette er ment som illustrasjoner av det forberedelsesarbeidet som nå pågår, og som vil 

bli ytterligere detaljert i månedene framover.        

 

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Ved rapporteringen til styret i juni skal følgende være oppnådd/gjort: 

Det skal foreligge en regi for hvordan SiV skal rigge sitt arbeid med å løfte det 

polikliniske virksomhetsområdet, slik at det i større grad tilfredsstiller befolkningens 

behov og myndighetenes krav, men også slik at det gir ansatte så gode verktøy og 

arbeidsbetingelser som mulig.    

Det er mye å bygge på her, men arbeidet må gis kraft, retning og regi.   
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6.6.6 REDUSERE UØNSKET VARIASJON  

Kort om status 

Temaet «hvordan «redusere uønsket variasjon» er i ferd med å få kraftig økt 

oppmerksomhet – både i den faglige og i den helsepolitiske diskusjonen. Det gjelder 

både i Norge og internasjonalt. I den forrige utviklingsplanen ble det uttrykt en ambisjon 

om å ta et større og mer helhetlig grep om dette viktige temaet. Ikke minst ved å satse 

på en mer systematisk benchmarking med andre helseforetak. Den nylig avgitte 

rapporten fra konsernrevisjonen viser at SiV fortsatt har kommet kort.  

Det er mange elementer i begrepet uønsket variasjon, og det kan være viktig å holde 

dem litt fra hverandre i det videre arbeidet. Begrepet omfatter blant annet: 

 Under-/overbehandling 

 Hvilke prosedyrer som brukes 

 Hvordan hastegradsreglene brukes 

 Hvilke outcome-resultater man har på de ulike fagområdene 

Konsernrevisjonsrapporten fra HSØ viser blant annet følgende: 

1. Målet om å redusere uønsket variasjon er ikke tydelig kommunisert i 

styringslinjen 

2. Det er varierende bruk av kvalitetsregistre og Helseatlas i avdelingenes 

forbedringsarbeid 

3. Uønsket variasjon inngår i for liten grad som tema i styringslinjens 

oppfølgingsmøter 

I tillegg til disse mer prosessuelle utfordringene, viser resultater fra ulike registre at SiV 

skårer lavt og moderat på en rekke kvalitetsindikatorer. På noen områder har SiV gjort 

det over tid.   

 

Hvordan gripe an arbeidet framover? 

Å gå tyngre og mer målrettet om bord i arbeidet med å redusere uønsket variasjon, kan 

utmerket godt bli et «minefelt». Det vil lett utfordre det fagmiljøene oppfatter som faglig 

autonomi, og at ledelsen nå skal inn å «styre faget».  Samtidig viser både rapporten fra 

konsernrevisjonen og data fra utvalgte registre at det er på høy tid å ta tak i 

problemstillingen. Men det må gjøres med «kløkt». Noen spørsmål/problemstillinger til 

diskusjon: 

 Hvordan settes temaet på dagsorden, slik at ledelsen og faget spiller på lag? 

 Hvilke arenaer har SiV – må det eventuelt utvikles – for å ta disse diskusjonene 

på en god og fruktbar måte? 

 Hvilke kilder/hvilket datagrunnlag trenger SiV for å identifisere de mest kritiske 

områdene å ta tak i/gå inn i? 

 Hvilke prosesser og strukturer trengs for å sikre at det blir kontinuitet og trykk i 

arbeidet, og ikke bare ad hoc pregede diskusjoner?   

 Hva gjør SiV når det oppnås resultater som ligger utenfor «akseptabelt nivå» for 

variasjon? 

 Hvilken rolle ønsker styret å ha det videre arbeidet på dette området?  

Hva skal være status ved rapporteringen i juni? 

Selv om temaet «uønsket variasjon» både er mangefasettert og til tider kontroversielt og 

utfordrende, er det helt avgjørende at sykehuset tar tak i dette på en mer overordnet, 

strategisk og besluttsom måte enn som er gjort hittil, og ikke minst at det blir 

strukturerte samtaler om dette mellom nivåene i organisasjonen.  

Hvis SiV ikke selv tar roret, vil det helt sikkert komme stadig tydeligere signaler både om 

at dette skal gjøres, og kanskje også om hvordan.  

Administrerende direktør vil basert på rapport fra konsernrevisjonen, samt OBD og 

rapport fra Helsepersonellkommisjonen, legge en regi for arbeidet med uønsket variasjon 
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og hvordan SiV skal arbeide med disse spørsmålene, og rapportere på status i dette 

arbeidet til styremøtet i juni. Ambisjonen må være at SiV skal ha kommet ganske langt 

med å utforme denne regien på det tidspunkt.    


